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کلیات

حوزه های ىادگىری که در برنامٔه درسی ملی جمهوری اسالمی اىران به عنوان بستر اصلی برای تسهىل فراىند 
تعلىم و تربىت، جهت دستىابی به اهداف آن تبىىن شده است به شرح زىر می باشند:

ــ تفکر و حکمت
ــ قرآن و معارف اسالمی
ــ زبان و ادبىات فارسی

ــ فرهنگ و هنر
ــ کار و فناوری

ــ سالمت و تربىت بدنی
ــ علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

ــ رىاضىات
ــ علوم تجربی

ــ زبان های خارجی
ــ آداب و مهارت های زندگی

ملی  تولىد  افزاىش  و  کار  بازار  به  ورود  برای  مؤثر  افراد  تربىت  باعث  که  فوق  ىادگىری  از حوزه های  ىکی 
می شود، حوزه ىادگىری کار و فناوری می باشد اىن حوزه شامل کسب شاىستگی های عملی برای ادارٔه امور زندگی 
و کسب شاىستگی های مرتبط با فناوری و علوم وابسته جهت کسب آمادگی ورود به حرفه ها و شغل ها در بخش های 

مختلف اقتصادی جامعه می باشد
با توجه، به رشد سرىع علوم و فنون، تغىىرات در دنىای کار که به همراه مفاهىمی چون توسعه پاىدار، آموزش 
مادام العمر، آموزش برای همه و فرصت های برابر، کار شاىسته، جهانی سازی و دستىابی به رشد و توسعه همه جانبه 

ضرورت دارد افراد کشور به طور مستمر دانش، مهارت و نگرش خود را براساس برنامه رىزی دقىق توسعه دهند
با عناىت به موارد فوق که برگرفته از برنامه درسی ملی می باشد، وزارت آموزش و پرورش باىستی برای تربىت 
شهروندانی مطابق آنچه که در برنامه درسی ملی آمده است تمام سعی و تالش خود را به کار بندد به همىن دلىل حوزٔه 

کار و فناوری در تمامی مقاطع تحصىلی باىستی حضور خود را در برنامه درسی آنها متجلی سازد



و  پودمان ها  بر  مشتمل  فناوری،  و  کار  مستقل  درس  به صورت  ابتداىی  ششم  برنامٔه  در  حوزه  اىن  ظهور 
اختىار شما همکار گرامی  که در  می باشد مجموعٔه مدونی  و کشاورزی  از حوزه های خدمات، صنعت  پروژه هاىی 
می باشد، پودمان های حوزٔه خدمات و کشاورزی است که در شش قسمت شامل: پودمان خىاطی، پودمان گلدوزی، 

پودمان بافتنی، پودمان طراحی و ساخت احجام تزئىنی، پودمان گلکاری و پودمان سبزی کاری ارائه می گردد
امىد است با استفاده از متون ارائه شده در فراىند آموزش موجب تسهىل ىادگىری فراگىران شده و مشکالت 

احتمالی را که در اجرای اىن امر به وجود می آىد به مؤلفان اىن مجموعه اطالع دهىد
مؤلفان


